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 المملكة المغربية                                           الرباط، في

 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 

 
 

 2018ماي  11صادر في  2018/11رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 

 بشأن التماس إبرام صفقات تفاوضية

 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

 ؛2018أبريل  12بتاريخ  680بناء على كتاب السيد رئيس الحكومة رقم  - 

( المتعلق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم  - 
 منه؛ 26و 17و 4باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ال سيما المادة األولى والمواد 

( المتعلق 2013مارس  20)  1434 جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349وعلى المرسوم رقم  -
 منه؛ 86و 3بالصفقات العمومية ال سيما المادتين 

 ؛2018ماي  11خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  ..……وبعد االستماع إلى ممثل المكتب  -

 للجنة الوطنية الجهاز التداولي وبعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده المقرر العام والمقدم إلى -
 ؛للطلبيات العمومية 

ماي  11خالل الجلسة المغلقة المنعقدة بمقرها بتاريخ  الوطنية وبعد مداولة الجهاز التداولي للجنة -
2018، 

 المعـطـيات أوال:

، أحال السيد األمين العام للحكومة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 2018أبريل  12بتاريخ 
كتاب السيد رئيس الحكومة المشار إليه أعاله والذي يطلب بموجبه استطالع رأي اللجنة المذكورة بشأن 

في إطار مقتضيات  ………يص للمكتب بهدف الترخ ..……االلتماس المرفوع إليه من طرف السيد وزير 
 ؛.………تطوير  بشأن األعمال التي يستلزمها إبرام صفقات تفاوضيةب 86من ثانيا من المادة  4الفقرة 
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هذا االلتماس بالرغبة أوال في استغالل واستثمار األعمال التي سبق إنجازها خالل الشطر  وقد تم تبرير
 ..……المديرية األول من هذا المشروع والمنجزة في إطار الصفقة المبرمة في المرحلة األولى من قبل 

 ألعمال؛رف اللجنة الوطنية لمناخ اوبالحرص ثانيا على إنهاء المشروع خالل اآلجال المسطرة من ط

 ..……تمت دعوة ممثل المكتب  ،هذا ومن أجل اإللمام أكثر بمعطيات الموضوع في جميع جوانبه
عرضا مفصال  الذي حضره مديره حيث قدم 2018ماي  11خالل اجتماع الجهاز التداولي المنعقد بتاريخ 

ت من أجل تحقيقه فيه وكذا اإلجراءات التي اتخذ ءه أهمية المشروع والسياق الذي جااستعرض من خالل
وتنزيله على أرض الواقع، كما تطرق إلى مختلف النتائج  ئهاتخاذها من أجل إنها األعمال الواجبوكذلك 

أهم األسباب المعتمدة الختيار مسطرة الصفقات عرض اإليجابية المرجو تحقيقها من ورائها، وبعد ذلك 
 ؛التفاوضية

اللجنة  أوضح المتدخل أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج العام المسطر من قبل ،وفي هذا اإلطار
لتبسيط  المذكورةطريق المسطر من قبل اللجنة الدعم مناخ األعمال عن  إلى يهدفالوطنية لمناخ األعمال و 

االقتصاد لشغل وتقوية لصب المساطر ونزع الصفة المادية عنها بما يشجع على إنشاء المقاوالت وخلق منا
 الوطني؛

عبر المديرية  ……وأضاف المتحدث أن هذا المشروع قد سبق الشروع في إنجازه من طرف وزارة 
بناء على تصور تم تحديده وذلك  ………والتي كانت شرعت فعال في إنجازه بإبرام صفقة تحت عدد ..……
 أنداك؛

تقرر إسناد مهمة  ،وبعد أن قطع إنجاز األعمال المتعاقد بشأنها أشواطا مهمة ،غير أنه أثناء اإلنجاز
 هات خاصة وداخل آجالولكن وفق تصور جديد وتوج ……… ..…اإلشراف وتدبير هذا المشروع للمكتب 

إلى توقيف إنجاز الصفقة وتصفيتها بعد أداء مقابل كل األعمال  .……ولذلك فقد عمدت المديرية  .محددة
 عمال المنجزة إلى المكتب المذكور؛م إنجازها وقامت بتفويت األالتي ت

ن كانت كلها ال تنسجم وال تتوافق مع التصور  ،هذا األخير أن هذه األعمال المنجزةوالحظ  وا 
منصة منها قابل لالستغالل من أجل استكمال إنجاز ال فإن جزء ،والتوجيهات الجديدة التي يجب االلتزام بها

 مزمع إنشاؤها؛اإللكترونية ال

أنه من األفضل التعاقد مع نفس مكتب الدراسات  ........ .…وعلى هذا األساس فقد ارتأى المكتب 
طالما أنه هو الذي أنجز األعمال المراد استغالها مما سيساهم في  ،……الذي سبق أن تعاقدت معه المديرية 

 ؛أداء نفقات إضافية يتفادو  يص تكاليف استكمال إنجاز المنصة تقل
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 لشيءوهو ا ،الحرص على استكمال األعمال داخل األجل المسطرضرورة  ،إلى هذا السبب يضافو 
بحكم إنجازه للتصور ه ما لم يتم إسناد الصفقة المراد إبرامها لمكتب الدراسات المذكور تحقيق يتعذرالذي قد 

لمامه الهندسي للمنصة نهائها داخل األجل المحدد؛سيسهل عملية تطو  مما ،بتفاصيلها ومعطياتها وا   يرها وا 

طالق  وختم المتدخل عرضه بالتركيز على األهمية القصوى التي تكتسيها مسألة تنزيل المشروع وا 
خدماته في أقرب اآلجال سواء بالنسبة لالقتصاد الوطني ككل أو بالنسبة للمقاولين والمستثمرين أو بالنسبة 

 لى استقطاب االستثمارات في ظل المنافسة المعتمدة بين مختلف الدول.لصورة بالدنا وقدرتها ع

 االستنتاجاتالدراسة و : ثانيا

التمس من السيد ريس الحكومة  ……أن المكتب استنادا إلى المعطيات المشار إليها سابقا، يتضح 
من المرسوم المشار إليه  86من ثانيا من المادة  4الفقرة  اعتمادا على أحكام ،ترخيصا إلبرام صفقات تفاوضية

اللجوء إلى المسطرة التفاوضية دون القيام بإشهار مسبق ودون إجراء  األحكام التي تتيح إمكانية أعاله، وهي
 منافسة بشأنها؛

وبالرجوع إلى األحكام المذكورة، يتبين أنها تخص "األعمال التي يجب إنجازها في حالة االستعجال 
متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه، والتي ال  القصوى والناجمة عن ظروف غير

جراء منافسة مسبقين"؛  تتالءم مع اآلجال التي يستلزمها إشهار وا 

كما أن هذه األحكام تنص أيضا على "أن يكون موضوع هذه األعمال هو على الخصوص مواجهة 
اف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواني أو أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفخصاص 

أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة باالنهيار أو حدث يهدد صحة 
المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية، ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه األعمال حصريا على 

 حالة االستعجال."

المذكورة اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، فقد قيدتها بشروط يجب استيفاؤها  األحكامأجازت وحيث، إن 
 حتى يتسنى تطبيقها، وحددتها فيما يلي:

عن ظروف غير متوقعة  ةناجمضرورة توافر حالة االستعجال القصوى، وأن تكون هذه الحالة  -
 بالنسبة لصاحب المشروع

 ؛ر عن هذا األخيرصاد غير ناتجة عن عملأن تكون و  -

ولئن كانت حالة االستعجال القصوى ال يرجع تقديرها في هذه النازلة إلى صاحب المشروع بناء على 
مبررات موضوعية ووقائع قائمة وفعلية، فإن طبيعة األعمال المراد إنجازها في إطار الصفقات التفاوضية 

ن البند الثاني من المادة موضوع طلب الترخيص، ال تندرج ضمن األعمال المشار إليها في الفقرة الرابعة م
 السالفة الذكر، بل وال يمكن إضافتها إلى هذه الحاالت ولو على سبيل القياس ما دامت األعمال المذكورة واردة 
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على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كما هو مستفاد من عبارة "على الخصوص" الواردة ضمن األحكام 
ت مع الصفقة المراد تطبيقها والتي تتعلق بتقديم خدمات ذات طابع المذكورة، وذلك الختالف طبيعة الحاال

بالسرعة  ……تقني من أجل ضمان الشروع في تقديم خدمة عمومية لفائدة األشخاص الراغبين في إحداث 
ضرورات  هتحكموهو عمل  ،والفعالية المطلوبة من خالل تبسيط المساطر والتدبير اإللكتروني لهذه الخدمة

 زم خبرة خاصة؛تقنية ويستل

من المرسوم هو تكييف قانوني مجانب للصواب،  86ولهذا، فإن اعتماد أحكام الفقرة الرابعة من البند 
 وال يمكن االستناد إليه من أجل توسيع حاالت اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛

الوطنية، يجد سنده وبالمقابل فإن اللجوء إلى هذه المسطرة في ضوء المعيطات المدلى بها لدى اللجنة 
من المرسوم السالف الذكر والتي تنص على أنه يمكن  86في أحكام الفقرة األولى من البند الثاني من المادة 

اللجوء إلى هذه المسطرة بالنسبة "لألعمال التي ال يمكن أن يعهد بإنجازها إال لصاحب أعمال معينين اعتبار 
 ستلزم خبرة خاصة"؛لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي ت

ويتبين للجنة الوطنية أن هذه األحكام تنطبق على الحالة التي يطلب صاحب المشروع الترخيص من 
أجل إبرام صفقة تفاوضية بشأنها، بالنظر لما سيتم إنجازه مادام األمر يتعلق باستكمال المشروع الذي سبق 

التي تستلزم خبرة خاصة يتوفر عليها صاحب إنجاز مراحله األولى من جهة، وبالنظر للضرورات التقنية 
األعمال الذي أنجز الشطر األول من المشروع من جهة ثانية، فضال عن ما ذكر من ترشيد للنفقات العمومية 

 .وتقليص لها أثناء إنجاز الشطر الثاني منه من جهة ثالثة

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: ثالثا:

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ترى ما يلي:بناء على ما سبق، فإن 

دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة  إبرام صفقات تفاوضية اللجوء إلى ..……لمكتب ل يمكن -1
بطريقة إلكترونية، استنادا إلى أحكام النقطة  ……الخاصة بإنشاء  ……إنجاز مشروع  استكمال من أجل

 ؛، وليس استنادا إلى الفقرة الرابعة منهاوم المذكورمن المرس 86ثانيا من المادة  األولى من

إن اللجوء إلى إبرام صفقة تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة في الحالة المعروضة  -2
نما يتطلب إعداد شهادة إدارية من قبل  ال يستلزم الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة، وا 

األسباب المبررة والداعية إلى اللجوء إلى مسطرة الصفقة  االمشروع، يحدد فيهالمكتب المذكور، صاحب 
 من المرسوم السالف الذكر. 84التفاوضية المراد إبرامها، تطبيقا ألحكام الفقرة الخامسة من المادة 
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ها بهذه المناسبة، صاحب المشروع بضرورة أخذ استنتاجات ،الوطنية للطلبيات العمومية وتوصي اللجنة
المتعلقة أساسا بترشيد النفقات وتقليصها، بعين االعتبار، حفاظا على المال العام، وا عماال لمبدأي الحكامة 
والشفافية في التدبير، وفي الوقت ذاته إنجاز المشروع وفق المواصفات والمعايير التقنية المعمول بها، وفي 

 اآلجال المحددة.


